برائے فوری اجراء

راجرز سائبر سیکیور کیٹا ِلسٹ کے لیے  30$ملین کی سرمایہ کاری برامپٹن میں آ رہی ہے
ایک اور کایا پلٹ قدم نے انوویشن کوریڈور میں شہر کا مقام کھل کر واضح کر دیا

براون نے برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے سائبر سیکیور کیٹالسٹ میں کینیڈا کی
برامپٹن ،آن ( 14جون  – )2019آج میئر پیٹرک ٔ
حکومت کی جانب سے ایک بڑی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا ،جو سٹی کے ساتھ شراکت داری میں ریئرسن یونیورسٹی ،رائیل بینک
آف کینیڈا اور راجرز کمیونیکیشنز آئی این سی کی قیادت میں چلنے واال ایک اقدام ہے۔
ٹاون برامپٹن میں راجرز سائبر
ڈاون ٔ
محترم نیودیپ بینز( ،)Navdeep Bainsمسٹر آف انوویشن ،سائنس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ،نے ٔ
سیکیور کیٹالسٹ کے قیام کے لیے  10$ملین کی فنڈنگ دینے کا اعالن کیا۔ راجرز کمیونیکیشنز نے  10$ملین ڈالر کا وعدہ کیا ہے ،سٹی
آف برامپٹن نے اگلے پانچ سالوں کے دوران  5$ملین کا وعدہ کیا ہے اور اس پرکشش ترغیب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رائل بینک
آف کینیڈا نے بھی اس اقدام کے لیے مزید  5$ملین کا وعدہ کیا ہے۔
یہ پرجوش پیش رفت برامپٹن کو علم اور جدت کا مرکز بنانے کے لیے ریئرسن یونیورسٹی اور سٹی کے درمیان مسلسل اشتراک کا نتیجہ
ہے۔ اس سال نومبر میں برامپٹن سٹی ہال میں کھلنے کے لیے طے شدہ ،راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ سائبر سیکورٹی کے موجودہ ماہرین
کی مہارتوں میں اضافہ کرنے اور اس شہر اور پورے اونٹاریو اور کینیڈا بھر میں سائبر سیکورٹی کی کمپنیوں کی معاونت کرنے پر مرکوز
ہو گا۔ ریئرسن یونیورسٹی برامپٹن ہال میں اپنے چینگ اسکول آف کانٹینیوئنگ ایجوکیشن کے ذریعے بھی سائبر سیکورٹی کے کورسز کی
پیشکش کر رہی ہے۔
ٹاون برامپٹن میں دیگر بڑی حالیہ سرمایہ کاریوں کے بعد کیا جا رہا ہے۔ مئی میں ،برامپٹن سٹی کونسل نے تین کایا پلٹ
ڈاون ٔ
یہ اعالن ٔ
ٹاون ٹرانزٹ ٹرمینل اور ہورونٹیریو میں الئیٹ ریل ٹرانزٹ۔
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اقتباسات
"جبکہ ہم اپنے  2040ویژن کے حصے کے طور پر مواقع کا ایک شہر بننا جاری ہیں ،میں حکومت کینیڈا ،راجرز اور رائل بینک آف
کینیڈا کا ریئرسن یونیورسٹی کی قیادت میں چلنے والے راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ کی معاونت کرنے اور برامپٹن میں سائبر سیکورٹی
ٹاون کی تمام توانائیوں کو سامنے النے اور معاشی بڑھوتری اور
ڈاون ٔ
کے ایک قومی مرکز کے قیام کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہم ٔ
نوکریوں کو ترجیح دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مشترکہ اقدام کے ساتھ ،ہم اس بات کو یقینی بنانے کا مقصد رکھتے ہیں کہ ہمارے
پاس سائبر سیکورٹی کے بڑھتے ہوئے عالمی خطرے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قابلیت ،وسائل اور تحقیق موجود ہو۔
-

براون
میئر پیٹرک ٔ

"ہم برامپٹن میں راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ کی بنیاد رکھنے پر انتہائی مسرور ہیں اور میئر ،سٹی کونسل کی حمایت اور سٹی کے
عملے کی جانب سے اشتراک اور معاونت پر مشکور ہیں۔ برامپٹن جدت اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا ایک اہم مرکز ہے اور ہم اس شہر کو
کینیڈا میں سائبر سیکورٹی میں جدت اور اشتراک کا مرکز بنانے کے لیے برامپٹن کی کاروباری کمیونٹی ،بعد از ثانوی تعلیم کے اداروں اور
رہائشیوں کے ساتھ قربت میں کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔"
-

چارلس فِنلے ،ایگزیکٹو ڈائریکٹر ،سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ

30-کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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